Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 19-én
megtartott rendes (nyílt) üléséről
Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.)

J e l e n v a n n a k:
Pálosi László polgármester, Oláh János (1951) alpolgármester, Oláh János (1959) tanácsnok,
Karsai István, Kiss Sándorné, Oláh János (1976) képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Rácz Imre külsős alpolgármester, dr. Tóth János mb. jegyző, Tátrainé Tálas Judit a Pénzügyi
és Gazdasági Iroda irodavezetője, Kissné Boros Anikó a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda
csoportvezetője, Kerezsi Mihályné a Balkányi Barackvirág Óvoda intézményvezetője, Tonté
Sándorné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az 5-ös számú napirendhez, Szabó Ivett
a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Balkányi Család és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa a 8-as számú napirendhez
Az ülésen nem vett részt:
Marjánné dr. Rinyu Ilona képviselőnő igazolatlanul távol
Marján János képviselő igazolatlanul távol
Papp István képviselő igazolatlanul távol
Polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelenteket a mai
rendes (nyílt) testületi ülésünkön.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 6 fő. Marjánné dr. Rinyu Ilona,
Marján János, Papp István képviselők nem jelezték távolmaradásuk okát. A képviselő-testület
határozatképes, így az ülést 802 órakor megnyitom.
Előterjesztést teszek a napirendekre. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok
napirendre történő felvételét indítványozom.(Meghívó jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kérdezem, hogy a napirendi javaslatokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele,
más javaslata?
Kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el.
Polgármester:
Aki a kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok naprendre történő felvételét el tudja
fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2017.(IV.19.)
határozata
(Zl)
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület:
-

a 2017. április 19-i rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

1/a.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
Előadó: Pálosi László polgármester

1/b.)

Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester

2.)

Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester

3.)

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző

4.)

Előterjesztés a Balkány Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri
Hivatala 2016. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló Éves
ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester

5.)

Tájékozató Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi
tevékenységéről
Előadó: Tonté Sándorné, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

6.)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
tárgyában
Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző

7.)

Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2016. évi ellátásának átfogó értékelése tárgyában
Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző

8.)

Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Pálosi László polgármester

9.)

Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2016. évi tevékenységéről
Előadó: Pálosi László polgármester
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10.)

Egyebek
a) Kovács Zsolt, 4233 Balkány, Kismogyorós tanya 18. szám alatti lakos kérelme

Zárt ülés keretében:
1.) Fejes Zsolt András és Fejesné Dankó Melinda Edit 4233 Balkány, Nefelejcs u. 8.
szám alatti lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme
Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző
2.) Garai Annamária 4233 Balkány, Szakolyi u. 58. szám alatti lakos első lakáshoz
jutók támogatása iránti kérelme
Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző
3.) Kovács Attila és Kovácsné Kassai Erika 4233 Balkány, Szőlő u. 18. szám alatti
lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme
Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző
4.) Szoták György 4233 Balkány, Csiffy tanya 22. szám alatti lakos fellebbezése eseti
szociális segély iránti kérelmének elutasítása ügyében
Eladó: Pálosi László polgármester
1/a.) számú napirend: - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb
tájékoztatásról
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztést véleményezte és a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, ha a határozat-tervezetben foglaltakat el tudják fogadni, azt kézfelemeléssel jelezzék.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta.
1/b.) számú napirend: - Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Pálosi László polgármester
(Tájékoztató jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
A tájékoztatót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Bizottságunk a tájékoztatót véleményezte és tudomásulvételre ajánlja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, ha a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudják venni, azt kézfelemeléssel jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2017. ( IV.19.)
határozata
(C5)
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról
A Képviselő-testület:
1.) a 20/2016.(II.15.), a 6/2017.(II.06.), a 7/2017.(II.06.), a 15/2017. (II.15.), a
22/2017.(II.15.), a 27/2017. (III.22.), a 35/2017. (IV.04.), a 36/2017. (IV.04.) számú
határozatra adott jelentést elfogadta.
2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
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2-es számú napirend: - Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Szociális és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni
szíveskedjenek.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat véleményezte. A rendelet-tervezetben foglaltakat
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztést véleményezte és a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Jelzem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy kiosztással a könyvvizsgálói jelentés
rendelkezésre áll. Nem kötelező, de mi megcsináltattuk.
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el.
Karsai István képviselő:
Az előterjesztés negyedik oldalán a tárgyi eszköz állománya 3 935 218 forintos
értékcsökkenést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált
beruházások értékét meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció.
Tátrainé Tálas Judit a Pénzügyi és Gazdasági Iroda irodavezetője:
Az amortizáció mértéke haladta meg a beruházás értékét.
Karsai István képviselő:
Ezt én is így gondolom, csak nem úgy van leírva. Ezt javítani kellene.
Megjegyzésként mondanám, hogy nincsenek beruházásaink, legalábbis úgy tűnik. A vagyon
értéke az önkormányzatnak csökken. Kérdezem, hogy az 1.1. mellékletben a negyedik sorban
a teljesítés és a módosított előirányzat között elég nagy az eltérés a közhatalmi bevételeknél.
Miből adódik ez?
Tátrainé Tálas Judit a Pénzügyi és Gazdasági Iroda irodavezetője:
Ez abból adódik, hogy az előirányzatba be kell tervezni a kint lévő hátralékokat is. És ezek a
kint lévő hátralékok még nem igazán úgy jönnek be, ahogy be kellene jönni. A behajtás az
megkezdődött, a letiltások elmennek az adóhivatalhoz. Az a baj, hogy be kell tervezni a
hátralékokat is.
Karsai István képviselő:
Ezek behajtható, vagy nem behajtható követelések általában?
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Tátrainé Tálas Judit a Pénzügyi és Gazdasági Iroda irodavezetője:
Ezek behajtható követelések.
Polgármester:
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel,
hozzászólás?
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a rendelet megalkotása minősített
többséget igényel.
Kérem, aki a rendelet-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodással a rendelet-tervezetben foglaltakat
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2017.(IV.19.)
önkormányzati rendelete
(B4)
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
((1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
1 090 225 060 Ft Költségvetési bevétellel
1 099 046 216 Ft Költségvetési kiadással
234 945 923 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1)Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az
1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2.,1.3.,
1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2.§
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részleten a következők szerint
fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
5.1 - 6.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1 – 7.2 1.
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3.§
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(1)A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2)Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4.§
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5.§
Ez a rendelet 2017. április 20-án lép hatályba.

Pálosi László
polgármester

dr. Tóth János
mb. jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2017. április 19. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Kelt: Balkány, 2017. április 19.

dr. Tóth János
mb. jegyző

(A rendelet mellékletei jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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3-as számú napirend: - Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása
tárgyában
Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztést véleményezte és a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a rendelet megalkotása minősített
többséget igényel.
Kérem, aki a rendelet-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a rendelet-tervezetben foglaltakat
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
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Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2017. (IV.19.)
önkormányzati rendelete
(G4)
a talajterhelési díjról
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2)
bekezdésében, és a 26. §. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a következőket
rendeli el:
1. A talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, befizetési szabályok
1. §
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjról szóló bevallását e rendelet 1. mellékletében
meghatározott formanyomtatványon teszi meg.
(2) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségét Balkány Város Önkormányzata
68800123-11117069 számú talajterhelési díj beszedési számlájára köteles teljesíteni.
2. Az átalány megállapításának szabályai
2. §
A mérési lehetőség hiányában a lakóingatlanok vízfogyasztására megállapított átalány
mértéke 5m3/fő/hó.
3. Mentesség a díjfizetési kötelezettség alól
3. §
(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót, akinek az ingatlana csak
kerti csappal rendelkezik.
(2) A kibocsátó a mentesség érvényesítéséhez az általa benyújtott talajterhelési díj
bevallásához csatolni köteles a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot.
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4. Adatszolgáltatás
4. §
(1) Az adóhatóság részére a víziközmű-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a tárgyévet
követő év február 15. napjáig adatot szolgáltat
a) a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében a kibocsátók locsolási
kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében
elszivárgott vízmennyiséggel korrigált tárgyévi vízfogyasztásáról, továbbá a kibocsátók
azonosításához szükséges személyi adatokról,
b) a közcsatornára való rákötés időpontjáról, amennyiben a kibocsátó a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára év közben kötött rá.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes
adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
5. Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési
díjról szóló 6/2014. (III. 20.) önkormányzati rendelete.

Pálosi László
polgármester

dr. Tóth János
mb. jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2017. április 19. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Balkány, 2017. április 19.
dr. Tóth János
mb. jegyző
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1.melléklet a 8/2017. (IV.19.) rendelethez
BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz
I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve:______________________________________________________________________
____
Születési helye,
ideje:_____________________________________________________________
Anyja születési családi és
utóneve:___________________________________________________
Adószáma:
_____________________________________________________________________
Adóazonosító jele:
_______________________________________________________________
Statisztikai számjele:
_____________________________________________________________
Lakóhelye:___________________________________________________________város,
község
______________________ közterület neve____________ jellege ____hsz. ___ép. ___em.
___ajtó
Levelezési címe:______________________________________________________ város,
község
______________________ közterület neve____________ jellege ____hsz. ___ép. ___em.
___ajtó
Telefonszáma: ______________________________ e-mail címe:
_________________________

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe: 4233Balkány, _________________________ közterület neve__________________
jellege ______hsz. ____ép. ____ em. ___ajtó
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Helyrajzi száma:________________________________________________
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):
Neve:______________________________________________________________________
____
Születési helye,
ideje:_____________________________________________________________
Anyja születési családi és
utóneve:___________________________________________________
Levelezési címe:______________________________________________________ város,
község
______________________ közterület neve____________ jellege ____hsz. ___ép. ___em.
___ajtó
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1.melléklet a 8/2017. (IV.19.) rendelethez
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
____________ m3
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány
vízmennyiséget kell beírni.)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:

____________ m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége:
____________ m3
4. A talajterhelési díj alapja (1 sor csökkentve a 2; 3; sorok összegével):___________ m3
1200 Ft/m3

5. A talajterhelési díj egységmértéke:
6. Területérzékenységi szorzó:

1,5

7. A számított talajterhelési díj (4. sor x 5. sor x 6. sor)

_____________Ft

8. Fizetendő talajterhelési díj:

_____________Ft

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek
Kelt: _______________________________
_________________________
Az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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2. melléklet a 8/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

NYILATK OZAT
Mentesség igénybevételéhez
….. évben

Alulírott ______________________________(név) _____________________(születési név)
_______________________(szül. hely, idő) ________________________ (adóazonosító jel)
________________________________________________________ szám alatti lakos adózó
nyilatkozom, hogy a talajterhelési díjról szóló …./2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 3. §
(1) bekezdése alapján díjmentességre vagyok jogosult, mivel a Balkány,
________________ utca ____ szám alatti ingatlanon csak kerti csappal rendelkezem.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltak a valóságnak
megfelelnek.
Kelt: Balkány, ____________________________

____________________
aláírás:
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4-es számú napirend: - Előterjesztés a Balkány Város Önkormányzata, Intézményei és
Polgármesteri Hivatala 2016. évi belső ellenőrzési kötelezettségeinek teljesítéséről szóló Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tárgyában
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztést véleményezte és a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2017. (IV.19.)
határozata
(D1)
az Éves ellenőrzési jelentés az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Balkány Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala 2016. évi
belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló Éves ellenőrzési jelentés és
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megismerte, azzal egyetért és jelen
határozatával elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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5-ös számú napirend: - Tájékoztató Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi tevékenységéről
Előadó: Tonté Sándorné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztést véleményezte és a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Tonté Sándornét a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2017. (IV.19.)
határozata
(C8)
Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről
A Képviselő-testület:
1.) Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját megismerte és tudomásul vette.
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6-os számú napirend: - Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámoló tárgyában
Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztést véleményezte és a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
41/2017. (IV.19.)
határozata
(C2)
a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat
megismerte és elfogadja.

7-es számú napirend: - Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2016. évi ellátásának átfogó értékelése tárgyában
Előadó: dr. Tóth János mb. jegyző
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
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Polgármester:
Az előterjesztést a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztést véleményezte és a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
42/2017. (IV.19.)
határozata
(C1)
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásának
átfogó értékelése tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásának
átfogó értékelésében foglaltakat megismerte és elfogadja.

8-as számú napirend: - Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztést véleményezte és a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
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Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
43/2017. (IV.19.)
határozata
(C8)
a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Balkányi Család és
Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
A képviselő-testület:
1.) a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Balkányi Család és
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatását megismerte
és tudomásul vette.

9-es számú napirend:- Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Pálosi László polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
Az előterjesztést a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Kiss Sándorné a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztést véleményezte és a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Polgármester:
Gerebenics Károly tűzoltó ezredes jelezte, hogy halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt ma
nem tud itt lenni az ülésünkön, ezért elnézést kérek a nevében is.
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Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el.
Karsai István képviselő:
Egy nagyon rövid hozzászólásom lenne. Balkány esetében úgy látom a tűzoltói
beavatkozásoknál nagyon sok a téves jelzés. Kilenc ügy van, és nyolc téves jelzés. Úgy látom,
valaki ezzel szórakozik.
Polgármester:
Sajnos igen.
Kérdezem, hogy van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás?
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
44/2017. (IV.19.)
határozata
(C8)
a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
A Képviselő-testület:
1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
megismerte és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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10-es számú napirend:- Egyebek
a.)Kovács Zsolt Balkány, Kismogyorós tanya 18. szám alatti lakos kérelme
(Kérelem jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Polgármester:
A kérelmet a Pénzügy és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét,
hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen.
Oláh János (1976) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Bizottságunk Kovács Zsolt Balkány, Kismogyorós tanya 18. szám alatti lakos kérelmét
véleményezte. Javasoljuk a képviselő-testületnek a kérelemben foglaltakat elfogadását.
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester:
Ismertetem a határozat-tervezetet. A Képviselő-testület:
1.) Kovács Zsolt 4233 Balkány, Kismogyorós tanya 18. szám alatti lakos kérelmét
megvizsgálta.
2.) kinyilatkozza, hogy a 0490, a 0487 és a 0485/2 hrsz-ú önkormányzati területeken
megtermelt szálas takarmányt Kovács Zsolt 4233 Balkány, Kismogyorós tanya 18.
szám alatti lakos részére értékesíteni kívánja 2.000.- Ft/ha értékben.
3.) felkéri a mb. jegyzőt 2017. évre vonatkozóan az adás-vételi szerződés elkészítésére.
Határidő: 2017. április 30.
Kérem, aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2017. (IV.19.)
határozata
(D7)
Kovács Zsolt Balkány, Kismogyorós t. 18. szám alatti lakos kérelme
A Képviselő-testület:
1.) Kovács Zsolt 4233 Balkány, Kismogyorós tanya 18. szám alatti lakos kérelmét
megvizsgálta.
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2.) kinyilatkozza, hogy a 0490, a 0487 és a 0485/2 hrsz-ú önkormányzati területeken
megtermelt szálas takarmányt Kovács Zsolt 4233 Balkány, Kismogyorós tanya 18.
szám alatti lakos részére értékesíteni kívánja 2.000.- Ft/ha értékben.
3.) felkéri a mb. jegyzőt 2017. évre vonatkozóan az adás-vételi szerződés
elkészítésére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: mb. jegyző
Polgármester:
Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy közérdekű kérdéseiket, észrevételeiket,
javaslataikat elmondani szíveskedjenek.
Karsai István képviselő:
Kicsit nagyon gyors volt nekem ez a tempó. Alig tudtam követni. A zárszámadás kapcsán
van egy aggályom. A SHOTOKAN KARATE Egyesület részére 200.000.- forint támogatást
ítéltük meg annak idején, de úgy tudom, hogy nem lett kifizetve.
Polgármester:
Ki lett.
Karsai István képviselő:
Akkor valószínűleg nem jól tudja a SHOTOKAN KARATE Egyesület elnöke.
Polgármester:
Határozottan jelentem, hogy ki lett fizetve. El nem számolt a támogatással, új kérelem nem
lett beadva. Nézzen utána az egyesület. Abban biztos vagyok, hogy ki lett fizetve.
Karsai István képviselő:
Köszönöm.
Polgármester:
Kérdezem, hogy van-e még valakinek közérdekű kérdése, bejelentése?
További közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el.
Polgármester:
Napirendjeink tárgyalásának végéhez értünk. A nyílt testületi ülést 8 12 órakor bezárom.
Kelt: Balkány, 2017. április 19.

Pálosi László
polgármester

dr. Tóth János
mb. jegyző
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